
  
 
Nieuwsbrief december 2022  
  
Beste allemaal, 
  
November was een intensieve, maar vooral ook mooie maand voor onze school en ons team. Wij zijn 
gestart met onze Voortgezet Onderwijs. Ook kregen wij de inspecteur van onderwijs op bezoek, maar 
aan het eind van deze maand kunnen we vooral met een goed gevoel terugkijken en ons opmaken 
voor een feestelijke decembermaand.   

 
Inspectiebezoek 
Op dinsdag 15 november bezocht de inspecteur van onderwijs onze school. Zij moet advies uitbrengen 
of onze (basisschool afdeling) als school erkend gaat worden. Als team hebben wij dit bezoek 
inhoudelijk (schoolplan) en materieel goed voorbereid. Het bezoek verliep heel goed. De inspecteur 
was onder de indruk hoe wij in korte tijd de school al ‘op poten’ hadden. Zij zal het ministerie een 
positief advies geven. Wij hebben dit als team en leerlingen die dinsdagmiddag op school gevierd. 
Voor het voortgezet onderwijs zal ook een inspectiebezoek plaatsvinden. Een datum hiervoor is nog 
niet gepland. 

 
Samengroep Noordoostpolder 
De Samengroep in de Noordoostpolder heeft onlangs gebruik gemaakt van onze school voor een 
informatieve avond. Naar aanleiding van dat gebruik ontving Polderwijs 150 Euro. Ook werd er door 
ouders een financiële actie in deze samengroep gehouden. Dit bracht maar liefst 380 Euro op. Wij zijn 
als school dankbaar voor zoveel financiële support. 

 
Nieuwe spullen en materialen 
Deze week werd er door een echtpaar uit Marknesse een goed werkend keyboard geschonken. Ook 
zullen wij binnenkort een mooie piano ophalen uit Kampen. Steeds blijken mensen onze school mooie 
en bruikbare materialen te schenken. Wij zijn daar zeer dankbaar voor. 

 
Sinterklaas 
Op maandag 5 december vieren wij samen Sinterklaas. De Sinterklaascommissie heeft mij verzocht het 
volgende hierover te delen: 
  
Hallo allemaal, 
  
Maandag 5 december gaan we op Polderwijs het Sinterklaasfeest vieren!! 
Hieronder zien jullie de planning van de dag. 
  
De leerlingen kunnen maandagochtend via de kortste weg, de nooduitgang (langs kamertje Bea) met 
de surprise in een vuilniszak verpakt naar binnen en deze onopvallend in het naaiatelier neerleggen.  
Surprises worden later in de kring neergelegd.  
  
09.30 uur start in ontmoetingsruimte, surprises  



10.15 uur pauze met iets lekkers en muziek (zie inschrijfposter Bauke) 
10.30 uur surprises 
11.30 uur pietengym in de gymzaal (door Lily) 
12.00 uur Lunch 
12.30 uur Surprises 
14.00 uur speurtocht (door Bauke) 
14.30 uur samen wat drinken en afsluiten 
  
Er hangen 2 posters met deze informatie voor de leerlingen in de school.  
Wij zorgen voor iets lekkers (i.p.v. het fruitmoment), ze moeten wel gewoon zelf lunch meenemen.  
  
We gaan er samen een gezellige dag van maken! 
  
Voor vragen kunnen jullie Jolein mailen of iemand van de Sintcommissie vragen op school (Bauke, Lily, 
Meta en Jolein)  
  
Groetjes de Sintcommissie 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
Nb, Voor de surprise is een bedrag van ongeveer 5 Euro afgesproken. Met de ouders van de jongste 
leerlingen zijn speciale afspraken over de surprises gemaakt. 

 
Kerst en jaarwissel 
Na het Sinterklaasfeest nadert de kerstvakantie met rasse schreden. In de periode tot aan de 
kerstvakantie zijn er veel creatieve activiteiten, willen wij de school in een kerstsfeer brengen en al op 
donderdag 8 december mogen wij een kerstboom uit het Kuinderbos halen. Bij de voorbereiding van 
deze activiteiten willen wij veel ruimte laten aan de inbreng van onze leerlingen. Op dinsdag 20 
december organiseert de ouderkring in samenwerking met team en leerlingen een gezellige 
bijeenkomst op het schoolplein. Dit is vanaf 16.00 uur. Er is lekkers en de ontmoeting en gezelligheid 
zijn de belangrijkste ingrediënten voor deze bijeenkomst. Nadere berichtgeving volgt. 

Vakantieplanning en uren onderwijs per jaar. 
Kerstvakantie          maandag 26 december tot en met vrijdag 6 januari 
Hemelvaart             Hemelvaartsdag 18 mei en vrijdag 19 mei 
Zomervakantie      maandag 31 juli tot en met vrijdag 18 augustus   
  
Daarnaast is de school gesloten op de gangbare feestdagen als Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, 
Koningsdag, Bevrijdingsdag en Tweede Pinksterdag. 
  
Daarmee is de school 45,5 week geopend. Er is dus buiten de vakanties om ongeveer 6 weken tijd om 
extra vakantie op te nemen als aan de norm van gemiddeld 24 uur per week (primair onderwijs) of 26 
uur per week (voortgezet onderwijs) is voldaan. 
  

Onderwijskundige ontwikkelingen 
De leeftijdsgroep basisschool is bijna vier maand op onze school actief. In de eerste maanden is veel 
ruimte geweest voor het ‘ontscholen’; het loskoppelen van het lesrooster en de verplichte lessen. 
Langzaam maar zeker willen steeds meer leerlingen gericht aan het werk met reken-, taal en 
leesvaardigheden of andere vakken als aardrijkskunde en geschiedenis. Om hiervoor meer aandacht te 
creëren hebben wij in overleg met de leerlingen een dagelijks werk- of focus-uur ingesteld, die duurt 
van 10.30 tot 11.30. De begeleiders zijn tijdens dat uur beschikbaar voor uitleg, coaching en het geven 
van feedback. In de leeftijdsgroep voor het voortgezet onderwijs zijn nu regelmatig lesactiviteiten 



door diverse docenten voor verschillende vakken. Het doel is om helder te krijgen waarop de leerling 
zich wil gaan focussen. Ook hier maakt het proces van ontscholen steeds meer plaats voor gericht 
leren en werken. Begeleiders en leerlingen houden de ontwikkelingen en afspraken hierover geregeld 
bij in Spectrovita. Leerlingen kunnen inloggen in Spectrovita. Kijk je af en toe met je kind mee in 
Spectrovita? 
  

De school, het schoolplein en de omgeving 
Oudere leerlingen (12 jaar en ouder) mogen het schoolgebouw en plein verlaten onder de volgende 
voorwaarden: 

• Je gaat altijd met minimaal 2 personen de school verlaten. 
• Je hebt een telefoon bij je. 
• Je schrijft je uit op de inschrijflijst en weer in als je terugkomt (tijden erbij) 
• Je geeft daarop ook aan wat het doel is en waar je naar toe gaat. 
• Zorg er altijd voor dat je begeleiders hierover ook informeert. 

  
Deze afspraken maken wij in verband met de veiligheid. 
  
Leerlingen die laten zien dat ze deze afspraken goed kunnen nakomen, krijgen hiervoor een 
certificaat. Hierop zal ook een akkoord van de ouders gevraagd worden.  
Jongere kinderen blijven op het schoolplein. Zij mogen het plein alleen verlagen met een begeleider. 
De jongste kinderen mogen niet zonder begeleider op het plein spelen. Ook dat is in verband met 
veiligheid en aansprakelijkheid. 

 
Facturen  
De facturen voor december worden in de loop van de week 5 - 9 december verstuurd. Dit gaat 
automatisch en omdat dit nieuw voor ons is horen wij het graag als er iets niet klopt. Dan kunnen wij 
dit aanpassen. Alvast bedankt voor de medewerking.  

 
Vertrouwenspersoon 
Miriam Schurink is onze vertrouwenspersoon, maar in verband met persoonlijke omstandigheden gaat 
deze taak van vertrouwenspersoon tijdelijk naar dhr. Piet van der Sar. Hij is te bereiken via 
telefoonnummer 0641879304 en e mail: pietvdsar@gmail.com. Zodra Miriam haar taak weer op zich 
kan nemen, zullen wij jullie informeren. 

 
Afwezig 
In de week van 12 tot en met 16 december ben ik niet op school aanwezig. Bea zal die week veel 
aanwezig zijn als aanspreekpersoon en andere begeleiders zullen bij de leerlingen extra bijspringen.  
 
Een fijne decembermaand toegewenst.  
 
Mede namens team Polderwijs,  
 
Harry Haasjes, schoolleider. 
  
 
 


